
МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР
ПОЛУЧИ БЕЗBЪЗМЕЗДНА
ПОМОЩ ОТ ОБЩИНАТА

В Общински съвет – гр. Вършец
постъпи докладна записка от д-р
Стела Атанасова – управител на
“Медицински център – Вършец”
ЕООД, с която тя информира за
лошото състоянието на клинич-
ната лаборатория и рентгеновия
апарат в Центъра.

Общинският съвет взе решение
за провеждане на търг за отдаване
на лабораторията под наем и тъй
като тръжната процедура изисква
технологично време, през което
населението на общината не може
да остане без клинична лаборато-
рия, се взе решение за временно
отдаване под наем със срок до
провеждане на търг на лаборато-
рията на “Медицински център –
Вършец” ЕООД на “Медилаб” –
Монтана. Това е лаборатория,
която ще извършва с прецизна
апаратура по-голям обем изслед-
вания за пациентите.

С решение на Общинския съвет
в бюджета на Общината са плани-
рани 33 148 лева за Медицинския
център, от които 1 145 лева вече
са преведени за погасяване на за-
дължения и за ремонт на рентге-
нов апарат; 20 000 лева ще бъдат
преведени от септември до края
на годината за разплащане на про-
срочени задължения; 12 003 лева
ще се предоставят от целева суб-
сидия за капиталови разходи за
ремонт на скопичен апарат и дос-
тавка на ДАП камери за рентге-
носкопия.

Тези суми се предоставят без-

възмездно от бюджета на Общи-
ната и с тях ще бъде увеличен ка-
питала на дружеството.

ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ИЗБОР
НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОН-

ТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БИВ-
ШЕТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
След съгласуване с Управлява-

щия орган, на 23 август в Заседа-
телната зала на Общинска
администрация – гр. Вършец се
проведе първата част от процеду-
рата за избор на изпълнител в
“Открит конкурс” по реда на На-
редбата за възлагане на малки об-
ществени поръчки (НВМОП) с
предмет: “Ремонт на сградата на
бившето НУ “Св.Св. Кирил и Ме-
тодий” по проект ”Повишаване
качеството на образованието в об-
щина Вършец, чрез обновяване и
модернизация на образователната
инфраструктура» по договор №
BG161РО001/4.1.-01/2007/054, с
подкрепата на Оперативна про-
граам Регионално развитие 2007 –
2011 г., съфинансиран от Евро-
пейския съюз чрез Еврепейския
фонд за регионално развиите.

Бяха подадени оферти от 18
фирми за участие в “Открития
конкурс”. В първата част от кон-
курса – “Отваряне на офертите”,
комисия с 5 външни експерти от
списъка на Агенцията за общест-
вени поръчки гр. София, назна-
чена със Заповед на Кмета на
общината, се събра за разглеж-
дане, оценяване и класиране на
подадените оферти.

продължава на 3 стр. >>>

Уважаема госпожо Бончева,

Приемете моите поздравления
по повод 160-та годишнина от
създаването на курорта Вършец и
60-та годишнина от обявяването

на града за Национален курорт.
Получих поканата Ви да се при-

съединя към тържествената цере-
мония, с която ще отбележите
двата празника. За съжаление,
предварително поети ангажи-
менти не ми позволяват да се при-
съединя.

Използвам случая, за да пожелая
на Вас, на всички жители и гости
на града много здраве, късмет,
лични и професионални успехи.

Вярвам, че ще продължавате все
така успешно да използвате въз-
можностите за развитие на иконо-
миката и туризма във Вършец.

Пожелавам Ви хубави празници!

БОЙКО БОРИСОВ
Министър-председател на

Република България
06.08.2010 г.

гр. София

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ
ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ

В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
септември 2010 г. Брой 8, година LXXXwww.varshets.bg

На 15 септември Министърът по
управление на средствата от Евро-
пейския съюз Томислав Дончев
откри новата учебна година в СОУ
"Иван Вазов" – гр. Вършец.

Официални гости на тържест-
вото бяха Петър Атанасов – начал-
ник отдел “Интеграция на
етническите малцинства” към Ми-
нистерството на труда и социал-
ната политика, Мария
Балканджиева – представител на
център “Амалипе” за междунаро-
ден диалог и толерантност, Татяна
Петрова – началник на Регионал-
ния инспекторат по образование –
гр. Монтана, Иван Лазаров – пред-
седател на Общински съвет – Вър-
шец и Боряна Бончева – кмет на
община Вършец.

“През живота си вие ще отваряте
много врати, но тази, която ще
прекрачите днес е най-
важната.България има нужда от
всяко дете. Държава, която не се
грижи за децата си няма нито бъ-
деще, нито смисъл. Сред 610 уче-
ници, които се учат в СОУ “Иван
Вазов”, сред 41 първокласници,
които днес влизат за пръв път в
това училище са бъдещите лекари,
които ще лекуват България, инже-
нерите, които ще я строят, а защо
не - и бъдещите водачи на Бълга-

рия? Поздравявам ви за това, което
правите, горд съм, че съм днес тук
заедно с вас и ви желая “На добър
час!” – отбеляза в словото си ми-
нистър Дончев.

Поздравления и пожелания за ус-
пешна нова 2010/2011 учебна го-
дина към колегите-учители,
дванадесетокласниците-абитури-
енти, първокласниците и родите-
лите отправи кметът на общината
Боряна Бончева, според която 15
септември наистина е един вълну-
ващ ден, който винаги ни изпълва

с трепет, вълнение и емоции, за-
щото всеки един от нас е минал
през прага на родното училище и
носи спомена за него през целия
живот.

Директорката на СОУ “Иван
Вазов”Ани Ангелова сподели пред
присъстващите, че в момента учи-
лището изпълнява самостоятелно
или съвместно с други партньори
20 проекта и е одобрено е за
включване в още 3 нови проекта.

Проектът “Заедно за по-добро
бъдеще” по програма “Намаляване
отпадането на ромските ученици
от училище”, финансиран от цен-
тър “Амалипе” за периода септем-
ври 2010 – септември 2011 година
се спонсорира от фондация “Аме-
рика за България”. По него СОУ
“Иван Вазов” носи отговорността
на базово училище и ще работи
съвместно с ІІ СОУ “Н.Й. Вапца-
ров” гр. Монтана и СОУ “Христо
Ботев” – Брусарци. Идеята на про-
екта е чрез добри практики за ра-
бота в мултиетническа среда да се
научим на толерантност един към
друг, да подпомогнем социализа-
цията и най-вече да се научим да
бъдем приятели и съмишленици.

На 10 септември т.г. е подписан
договор по проект “Заедно, макар
и различни” по програма “Подпо-

магане процеса за превръщане на
културното многообразие в източ-
ник за взаимно опознаване и ду-
ховно развитие”. Проектът се
финансира чрез Центъра за образ-
ователна интеграция на децата и
учениците от етническите мал-
цинства за периода септември
2010 – септември 2011 година.

Тези дни училището е получило
потвърждение за включване в про-
екта “Поглед към Космоса” и по
него ще се закупят телескопи и ка-
мери, чрез които учениците ще

имат прекрасната възможност да
надникнат в Космоса и отново да
бъдат домакини на “Астропарти
2010 година” за всички млади лю-
бители-астрономи.

Върви към финализиране и про-
ектът “Желано училище – без-
крайни хоризонти” по оперативна
програма “Развитие на човешките
ресурси”, финансиран от Европей-
ския социален фонд чрез Минис-
терството на образованието,
младежта и науката.

В СОУ “Иван Вазов” – Вършец
през тази учебна година ще се обу-
чават 610 ученици. Учебното заве-
дение има статут на средищно
училище и обучава деца както от
Вършец, така и от 5 села в общи-
ната. От учебната 2009/2010 г. учи-
лището интегрира в етнически
смесени класове деца от ромския
квартал в града.

Министър Дончев избра да по-
сети училището, защото според
него то работи много активно по
проекти и програми на ЕС, насо-
чени към интеграцията на ученици
от малцинствените етноси и се
справя добре с ежедневната битка,
която водят някои от българските
училища за привличането и задър-
жането на всяко дете в училище.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МИНИСТЪРЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ОТКРИ

УЧЕБНАТА ГОДИНА В СОУ “ИВАН ВАЗОВ”

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
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ÂÚÐØÅÖ2
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Днес 26.08.2010г. /четвъртък/ 14:00 часа се

проведе заседание на Общински съвет – Вър-
шец в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов и
Н.Леков;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстват още: Кмет на Об-
щина Вършец - Б.Бончева Лечева, Ст.Стоянов,
А.Тошев, Р. Славчев – Кмет на с.Спанчевци,
Д.Елисеев, А.Петров – Кмет на с. Долно Ози-
рово, С.Атанасова – Управител на “Медицин-
ски център – Вършец” ЕООД и граждани.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на информация за текущо из-

пълнение на бюджета на Община Вършец за І-
то шестмесечие на 2010 година.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

2. Вземане на решение относно изменение и
допълнение по бюджета на Община Вършец за
2010г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

3. Вземане на решение за придобиване от Об-
щина Вършец безвъзмездно право на собстве-
ност върху поземлен имот № 030224 и
безвъзмездно право на строеж върху същия
имот.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

4. Вземане на решение относно кандидатст-
ване от Община Вършец по Програма за раз-
витие на селските райони 2007-2013 година с
проект “Реконструкция и подмяна на вътреш-
ната водопроводна мрежа, доизграждане на ка-
нализационна мрежа и пречиствателна станция
за отпадъчни води в с. Горно Озирово, Община
Вършец”.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

5. Приемане на схема за обособяване на учас-
тъци за кратковременно паркиране на МПС в
централната част на град Вършец и определяне
на такса за паркиране.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

6. Вземане на решение относно състоянието
на клиничната лаборатория на “МЦ - Вършец”
ЕООД.

Докладва: Румяна Дамянова – Председа-
тел на ПК “ЗСДЕ”

7. Молби за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Председател на Комисията по
обществен ред, сигурност, граждански
права, молби, жалби и борба с корупцията –
Кирил Аргиров

8. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на граждани.

Общински съвет – Вършец взе следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 392
1. Общински съвет – Вършец, приема Ин-

формацията за текущото изпълнение на бю-
джета на Община Вършец за І - то
шестмесечие на 2010г., с Приложения от №1 до
№4 и Справка №1 към Приложение №1.

2. Задължава Кмета на Община Вършец до
следващо заседание на Общински съвет да
предостави допълнителна информация както
следва:

� Параграф – 27 – 16 – приходи от туристи-
ческа такса към 30.06.2010г.

� Параграф – 41 – 00 – приходи от концесии
към 30.06.2010г.

� Изпълнение към 30.06.2010г. на план
сметка за представителни разходи на Кмета
на Община Вършец и Общинска админист-
рация.

� Справка за поетия Общински дълг към
30.06.2010г.

� Разходи за дейност 2 759 “Други дейности

по културата” Параграф 10 – 15 и 10 – 20,
детайлна информация за изпълнението към
30.06.2010г.

� Копие от договора за поддържане на мест-
ния радиовъзел на стойност – 8 000лв. за
2010г. /Разходи за дейност 2 741 Радио-
транслационни възли, параграф 10-20/

� Информация за посочените фактури към
30.06.2010г., към 30.06.2009г., към
31.12.2008г. и към 31.12.2009г.

� Информация за неразплатени фактури към
30.06.2010г., към 30.06.2009г., към
31.12.2008г. и към 31.12.2009г.

� Разходи за гориво, поддръжка и други раз-
ходи по обслужване за периода - 01.01-
30.06.2010г. на автомобил М 1111. В кой
раздел се отнасят разходите за посочения
автомобил.

Гласуването е поименно: “за”- 11 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; “против”- 0, “въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 393
Приема изменения и допълнения по при-

ходна и разходна части на бюджета на Община
Вършец за 2010 г., както следва:

1. Приходи разпределени съгласно Приложе-
ние № 1 в размер на 4 536 499 лв.

1.1. Приходи за делегирани от държавата
дейности 2 900 827 лв.

в това число:
1.1.1. Обща субсидия за държавни дей-
ности 2 550 719 лв.
1.1.2. Получени от общини целеви субси-
дии 65 132 лв.
1.1.3. Приходи и доходи от собственост и
дарения 6 590 лв.
1.1.4. Трансфери 123 648 лв.
1.1.5. Преходен остатък по точка 1.3.1.
154 738 лв.

1.2. Приходи за местни дейности 1 635 672
лв.

в това число:
1.2.1. Данъчни приходи 209 569 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи 642 353 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия 465
600 лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови раз-
ходи 156 200 лв.
1.2.5. Трансфери 186 521 лв.
1.2.6. Временни безлихвени заеми за ПУ-
ДООС - 50 340 лв.
1.2.7. Задължения по финансов лизинг -
28 135 лв.
1.2.8. Преходен остатък 53 904 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на пре-
ходния остатък от 2009 г. в размер на 208
642 лв., формиран от икономии по отговор-
ности, както следва:

- от делегирани от държавата дейности
160 738 лв.
- от местни дейности 47 904 лв.

по отговорности, както следва:
1.3.1. За делегирани от държавата дей-

ности по функции и дейности, както
следва: 154 738 лв.
Функция “Общи държавни служби” 20
000 лв.

- дейност „Общинска администрация”
20 000 лв.

Функция “Образование” 134 738 лв.
- дейност „Целодневни детски градини
и ОДЗ” 7 949 лв.
- дейност „Общообразователни учи-
лища” 112 423 лв.
- дейност „Професионални училища”
14 366 лв.

1.3.2. За местни дейности: 53 904 лв.
1.4. Утвърждава дофинансиране на дър-
жавни дейности от приходи за местни дей-
ности /за маломерни паралелки в
образованието/ 8 410 лв.,

2. Разходи разпределени по функции и дей-
ности съгласно Приложение № 2 и по дей-
ности и параграфи съгласно Справката към
Приложение № 2 в размер на 4 536 499 лв.

от които за:
Държавни дейности 2 909 237 лв., в това

число: дофинансиране 8 410 лв.,
Общински дейности 1 627 262 лв.

3. Инвестиционна програма в размер на 542
606 лв., съгласно Приложение № 3, от които
12 003 лв. за капиталови разходи на Меди-
цински център гр. Вършец. Сумата да бъде
изплатена до 30.09.2010г.

3.1.Задължава Управителя на Медицински
център гр. Вършец в едноседмичен срок от
приемане на решението да представи на
Кмета на общината разпределението им по
параграфи в зависимост от характера на
разхода им.

4. Предоставя на Медицински център гр.
Вършец бюджетен кредит с източник - собст-
вени приходи в размер на 20 000 лв. за раз-
плащане на просрочени задължения. Със
същата сума да бъде увеличен капитала на
дружеството. Сумата да бъде изплатена на че-
тири равни вноски по 5 000лв., от месец сеп-
тември до месец декември включително.
Гласуването е поименно: “за”- 9 – А.Ди-

митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Ни-
колова, О.Яничкова; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 2 - Д.Тодорова , Н.Коновски .

РЕШЕНИЕ № 394
Общински съвет – Вършец, допълва Решение

№376/04.06.2010 година :
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА отпуска от § 10 98 от
бюджета на Общински съвет, сумата от 1
145.26 лв. на “Медицински център - Вършец “
ЕООД за погасяване на дълга към “Лаб Диаг-
ностика” ООД. С предоставената сума да бъде
увеличен дяловия капитал на “Медицински
център – Вършец” ЕООД.

Гласуването е поименно: “за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Ни-
колова, О.Яничкова; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 2 - Д.Тодорова , Н.Коновски.

РЕШЕНИЕ № 395
Общински съвет – Вършец на основание чл.8,

ал.1 и чл.34, ал.1, и ал.3 от ЗОС във връзка с
чл.8, ал.2, т.4 от НРПУРОС взема решение за
придобиване в собственост от Община Вършец
на недвижим имот представляващ поземлен
имот № 030224 в местността “Осинов Порой”
в землището на с. Горно Озирово, община Вър-
шец и право на строеж в този имот.

Упълномощава кмета на Община Вършец да
извърши всички административни действия за
актуване на имота по реда на Закона за общин-
ската собственост.

Гласуването е поименно: “за”- 11 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; “против”- 0, “въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 396
1. Дава съгласие Община Вършец да канди-

датства по програма за развитие на селските
райони 2007-2013 година, Приоритетна ос 3
“Качество на живот в селските райони и разно-
образяване на селската икономика, Мярка 321
“Основни услуги на населението в селските ра-
йони “ със следния проект “Реконструкция и
подмяна на вътрешната водопроводна мрежа,
доизграждане на канализационна мрежа и пре-
чиствателна станция за отпадъчни води в с.
Горно Озирово, Община Вършец”.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да
осъществи всички необходими стъпки по под-
готовката и реализацията на проекта, както и
провеждането на всички необходими проце-
дури по Закона за обществените поръчки.

3. Дейностите по горепосочения проект отго-
варят на приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013 година – приоритет 2.
ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТО-
РИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И МОДЕР-

НИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИН-
ФРАСТРУКТУРА.

Мярка 8 – Изграждане и модернизация на
външните и вътрешните водопроводни мрежи
и съоръжения към тях /М8/ и

Мярка 9 – Развитие на канализационната сис-
тема в общината /М9/.

Гласували: “за”- 9; “против” – 0; “въздър-
жали се” – 2;

РЕШЕНИЕ № 397
1. Общински съвет – Вършец, във връзка с

чл.76, ал.1, т.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската Администрация за мандата 2007 –
2011г., отлага разглеждането на докладна
вх.№272/30.07.2010г. относно приемане на
схема за обособяване на участници за кратков-
ременно паркиране на МПС в централната част
на град Вършец и определяне на такса за пар-
киране на основание чл.99, ал.3 от ЗДП.

2. Задължава Кмета на Община Вършец към
докладна вх.№272/30.07.2010г. да бъде доба-
вена следната информация:

- Икономически анализ на приходите и разхо-
дите за една година при прилагане на схемата
за “Синята зона”;

- Становища от Полицията и от Комисията по
“Безопасност на движението към Общинска
Администрация”;

- Предложение за месечен и годишен абона-
мент за паркомясто;

- Предложение за преференциални условия за
живеещите в “Синята зона”;

- Становища на хотелиерите;
- Анализ на натоварването на съседните

улици вследствие въвеждането на “Синята
зона” и необходимост от промяна в организа-
цията на движението на някои от тях;

3. Срок за представяне на изисканата инфор-
мация - 30.09.2010 година.

Гласували: “за”- 11; “против” – 0; “въздър-
жали се” – 0;

РЕШЕНИЕ № 398
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.15, ал.1 и ал.3 от Наредбата за упражняване
правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, взема решение за вре-
менно отдаване под наем със срок до
31.12.2010г. на клиничната лаборатория на
“Медицински център – Вършец“ - ЕООД на
“Медилаб” – Монтана. Площ 25м²., цена
130.00лв.

2. Задължава ПК “ЗСДЕ” при Общински
съвет – Вършец да изготви и внесе за разглеж-
дане до следващо заседание на Общински
съвет – Вършец предложение за тръжни усло-
вия за провеждане на търг за отдаване под наем
на клиничната лаборатория на “МЦ - Вършец”
ЕООД включващи – месечна наемна цена, срок
за отдаване под наем, условия за провеждане
на търга, депозит за участие в търга, и др.

Гласуването е поименно: “за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Ни-
колова, О.Яничкова; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 2 - Д.Тодорова , Н.Коновски .

РЕШЕНИЕ № 399
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска едно-
кратна финансова помощ в размер 200лв. на
Жоро Николов Георгиев ЕГН: 5301263260 от
параграф 10-98 от дейност - 2 123 ”Общински
съвети”.

2. Общински съвет – Вършец не отпуска фи-
нансова помощ на Данка Дайчова Славчева.

Гласуването е поименно: “за”- 11 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; “против”- 0, “въздържали се”- 0.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:20часа. И.Лазаров

Председател на ОбС - Вършец

П Р О Т О К О Л № 41



Днес 20.09.2010г. (понеделник) от
14.00 часа в заседателната зала на
Общинска администрация - Вършец
се проведе извънредно заседание на
Общински съвет – Вършец.

Заседанието бе открито и ръково-
дено от Председателя на Общински
съвет – Вършец – Иван Лазаров.

На заседанието присъстват: 7 по-

ложили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват: Н.Леков, Д.Григо-
рова, В.Маринов, К.Аргиров,
Р.Дамянова, О.Гигов;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА
заседанието е законно и може да
взима законови решения.

Присъстват още: Кмет на Община
Вършец – Боряна Бончева – Лечева,

Директор на СОУ “Иван Вазов”
гр.Вършец – Ани Ангелова, Евелина
Георгиева; Иван Илиев, Георги Ста-
менов – кмет на с.Драганица.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на реше-

ние относно формиране на мало-
мерни паралелки в СОУ “Иван

Вазов” гр.Вършец.
Докладва: Председател на ПК по

“Образование, култура, младежки
дейности, спорт и туризъм” – Олга
Яничкова

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за
мандата /2007 – 2011г/, дневния ред
бе приет единодушно с 7 гласа -
“за”, “против” – 0 ; “въздържали
се” – 0.

Общинският съвет прие следното
решение:

РЕШЕНИЕ № 401
1. На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и

чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от
29 декември 2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и
броя на учениците и децата в пара-
лелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите
звена, във връзка с обезпечаване на
учебния процес през учебната 2010 /
2011 г., Общински съвет – Вършец
дава съгласие за съществуването на
маломерни паралелки в СОУ “Иван
Вазов” – гр. Вършец през учебната
2010/2011 година и дофинансиране
на обучението в тези паралелки със
сумата 4 060 лева, както следва:

- Утвърждава 2 (две) паралелки IІ
клас с по 15 ученика, при мини-
мален брой за І - ІV клас - 16 уче-
ника.

- Утвърждава 1 (една) паралелка ІX
“б” с профил “Английски език”

със 17 ученика, при минимален
брой за V - ХІІ клас - 18 ученика.

- Утвърждава 1 (една) паралелка Х
“б” клас с профил “Туризъм” с 13
ученика, при минимален брой за
V - ХІІ клас - 18 ученика.

- Утвърждава 1 (една) паралелка ХІ
“б” клас с профил “Туризъм” с 12
ученика, при минимален брой за
V - ХІІ клас - 18 ученика.

2. Разрешава обучението в три по-
луинтернатни групи /занимални/ в
начален етап в СОУ “Иван Вазов” в
рамките на утвърдената в Списък –
образец №1 численост на персонала
и бюджета на училището, както
следва:

ПИГ – І клас при минимум 20 уче-
ници;

ПИГ – ІІ и ІІІ клас при минимум
20 ученици;

ПИГ – ІV клас при минимум 20
ученици.

3. Дофинансирането от 4 060 лева,
да бъде планирано в Бюджет 2011
година на Община - Вършец.

Гласуването е поименно: “за”- 7
– А.Димитров, Д.Тодорова, П.Пет-
ров, И.Лазаров, А.Николова,
О.Яничкова, Н.Коновски; “про-
тив”- 0, “въздържали се”- 0.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:50
часа.

Председател на Об.С - Вършец
/И.Лазаров/
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Днес 10.09.2010 г. (петък) от 14.00 часа в за-
седателната зала на Общинска администрация
- Вършец се проведе извънредно заседание на
Общински съвет – Вършец.

Заседанието бе открито и ръководено от
Председателя на Общински съвет – Вършец –
Иван Лазаров.

На заседанието присъстват: 8 положили
клетва общински съветници. О т с ъ с т -
ват: Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров, П.Пет-
ров, О.Гигов;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взима законови ре-
шения.

Присъстват още: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева, Антон Тошев, Ка-
лоян Асенов и Евелина Георгиева.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане и вземане на решение от-
носно оптимизация на училищната мрежа в
Община Вършец и формиране на маломерни
паралелки в ОУ “Христо Ботев” – град Вър-
шец, квартал Заножене за учебната 2010 / 2011
г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за
мандата /2007 – 2011г/, дневния ред бе приет
единодушно с 8 гласа - “за”, “против” – 0 ;
“въздържали се” – 0;

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 400

На основание чл.10, ал.6 от ЗНП, чл.12, ал.2
и ал.7 от ППЗНП, във връзка с чл.17, ал.1, т.3
и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет
– Вършец реши:

1.Общински съвет – Вършец дава съгласие
да бъде направено предложение до МОМН за
закриване на ОУ “Христо Ботев” град Вър-
шец, кв. Заножене.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да
направи предложение пред Министъра на об-
разованието, младежта и науката за изпълне-
ние на решението по т.1.

3. Сградният фонд и материално - техничес-
ката база на училището да се предостави за
стопанисване и ползване от средищното учи-
лище СОУ “Иван Вазов” град Вършец, към
което ще бъдат пренасочени учениците от за-
критото училище.

4. Общински съвет – Вършец, задължава

СОУ “Иван Вазов” гр. Вършец да приеме и
съхранява задължителната документация на
ОУ “Христо Ботев” кв. Заножене.

5. Общински съвет – Вършец задължава при-
емното училище СОУ “Иван Вазов” гр. Вър-
шец, да осигури охрана на сградния фонд на
ОУ “Христо Ботев” кв.Заножене.

Гласуването е поименно: “за”- 8 – Д.Тодо-
рова, Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; “против”- 0, “въздържали се”-
0.

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 14:30 часа.

Председател на Об.С - Вършец
/И.Лазаров/
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продължава от 1 стр. >>>
Комисията допусна до втори етап

от конкурса – “Разглеждане и
оценка на ценова оферта” три
фирми: “ЕНЕРГОРЕМОН-
ТСТРОЙ” ЕООД – гр. София,
“СТРАТИЕВИ 2003” ООД – гр.
София и “ПОНССТРОЙИНЖЕНЕ-
РИНГ” ЕАД – гр. София.

Втората част от процедурата се
проведе на 9 септември в сградата
на Общинска администрация. И на
двата етапа на процедурата при-
състваха представители на фир-
мите, подали оферти за участие в
конкурса. От отворените 3 оферти,
допуснати до втори етап, комисията
извърши следното класиране:

1. “Понсстройинженеринг” ЕАД –
гр. София;

2. “Енергоремонтстрой”ЕООД –
гр. София;

3. “Стратиеви 2003” ООД – гр.
София.

На база представените от коми-
сията протоколи, Кметът на общи-
ната Боряна Бончева определи за
изпълнител на строително-ремон-
тните дейности фирма “Понсстро-
йинженеринг” ЕАД – гр. София.

Участниците в процедурата могат
да обжалват решението пред Коми-
сията за защита на конкуренцията –
гр. София.

Предстои подписването на дого-
вор с фирмата-изпълнител.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ



На 15 септември – първия учебен
ден в Градската художествена гале-
рия на Вършец се проведе предста-
вяне на дебютните стихосбирки на
две наши съгражданки – Калина
Алексиева и Катерина Маркова.
Културното събитие бе организи-
рано от Инициативен комитет към
клуб “Гражданско общество” с
председател Савка Серафимова, по
инициатива на дългогодишната во-
деща на рубриката “Инициатива
плюс знание” към Общинското
радио във Вършец Райна Симова,
която заедно с нашия съгражданин
Вася Андреев бяха водещи на ме-
роприятието.

Залата бе препълнена от учители-
пенсионери, членове на пенсио-
нерския клуб във Вършец и много
граждани.

Във встъпителното си слово
Райна Симова отбеляза: “Не слу-
чайно датата 15 септември е из-
брана за представяне на
творчеството на двете поетеси през
местната общност. Първия учебен
ден е празник, посветен на всички
хора, отдали своя труд, за да научат
децата ни на “а, бе, ве”, на всички,
които разпръскват просветата и
културата чрез пресата, медиите и
книгите. Днес тук сред нас са и
много учители-пенсионери. Под-
насяме им огромен букет от при-
знателност с пожелание за здраве и
да продължават да работят все така

неуморно на културния и просвет-
ния фронт”.

Двете поетеси бяха представени
от водещите.

Калина Алексиева е родена през
1939 г. в с. Драганица, община
Вършец. Работила е като детска
учителка, 32 години от живота си
отдава на обучението и възпита-
нието на децата. Семейна, с един
син и две внучета.

Стихосбирката й “Цветята на жи-
вота” е събрала лирика, посветена
на любовта, любимите учители,
родния край, децата, красотата на
природата, бащиното огнище.
“Моята най-голяма радост са де-
цата – цветята на живота. Ето защо
реших стихосбирката да носи това
име” – сподели поетесата.

Катерина Маркова не крие годи-
ните си – тя е на 66. Започва да
пише стихове още докато учи в
гимназията. Трудовата си кариера
стартира като детска учителка. От
1976 година живее със семейството
си във Вършец, а от 1998 г. създава
собствена фирма и работи като
книжар. Това й дава възможност
непрекъснато да обогатява зна-
нията си, като чете много книги и
ежедневната преса. Има две деца –
син и дъщеря.

Стихосбирката й все още няма за-
главие, но в нея са събрани сти-
хове, посветени на родния край, на
близки и познати, на първата учи-

телка, на любовта и женствеността.
Женска вокална група “Нежна

есен” от кв. Заножене с художест-
вен ръководител Райна Тимчева
поздрави присъстващите със
своите изпълнения.

Избрани произведения от двете
стихосбирки на Калина и Катя про-
четоха малките чаровници Жас-
мина, Росица и Ния и нашите
съгражданки Цеца Калеева, Катина
Александрова и Виолета Теодо-
сиева.

Поздравителни адреси и цветя на
двете поетеси и на учителите-пен-
сионери поднесе лично кметът на
общината Боряна Бончева.

“На такива празници подкрепяме
българския дух, а пълният салон

показва, че българската духовност,
култура и традиции са живи” –
бяха заключителните думи на
Райна Симова.

Тържеството бе спонсорирано от
Савка Серафимова – председател
на “Гражданско общество” – Вър-
шец и член на Управителния съвет
на клуб на пенсионера “Козница”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 23 септември Общинските ръко-
водства на Българския антифашистки
съюз, Българската социалистическа
партия и Съюза на ветераните от вой-
ните организираха поклонение пред
паметника на Септемврийци и заги-
налите във войните от община Вър-
шец.

Олга Яничкова - председател на Об-
щинския съвет на БСП – гр. Вършец
и учител-историк запозна събралото
се множество с подготовката, хода и
погрома на Септемврийското въста-
ние, с мястото му в антифашистката
борба и участието на жителите от
Вършец и околните села в него.

С полагане на венци и цветя на при-
знателност пред Паметника на Сеп-
темврийци и паметните плочи на
загиналите във войните бе почетена
паметта на нашите съграждани, от-
дали живота си в името на светлите
идеали

Имената на загиналите през 1923
година септемврийци от Вършец, За-
ножене, Спанчевци и Долна Бяла
Речка са изписани върху паметника
на Септемврийци и паметните плочи
на загиналите във войните в града ни
и са увековечени за поколенията след
нас.

Евелина ГЕОРГИЕВА

87 ГОДИНИ ОТ СЕПТЕМВРИЙ-
СКОТО ВЪСТАНИЕ ПРЕЗ 1923 Г.

Българо-руските отношения имат
дълбоки корени. Те почиват на со-
лидна духовна и историческа тра-
диция.

Национално движение “Русо-
фили” е гражданска организация,
приела за своя основна цел разви-
тието на тези отношения в съвре-
менни условия. Тя е приемник и
продължител на идеите на русо-
филството, възникнало в България
още в годините на Възраждането.
Всеки желаещ, независимо от
своята вяра, политически убежде-
ния и националност, може да бъде
член на Движението. То се старае
да развива историческите, правос-
лавно-християнските и славянски
традиции, като подпомага разви-
тието на културните, научните,
икономическите, образователните
и спортните връзки с руския народ,
с руски организации и институции.
В дългосрочен интерес на нашата
страна е да сътрудничи в приори-
тетни икономически сектори и из-
брани проекти с Русия. Всичко
това ще допринася и занапред за
по-нататъшния напредък на Бълга-
рия.

Под патронажа на Президента на
Република България Георги Първа-
нов, Национално движение “Русо-
фили” – гр. София със
съдействието на Изпълнителна
агенция на горите се проведе Сед-
мият национален събор на прияте-
лите на Русия, посветен на 65-та
годишнина от победата на хитлеро-
фашизма.

На 11 септември 2010 г. слънче-
вият септемврийски ден стопли
сърцата на стотици българи и рус-
наци, работили в КОМИ, радетели
на българо-руската дружба и гости
на различна възраст, дошли на язо-

вир “Копринка” край град Каза-
нлък.

За да споделят големия празник,
от нашия град присъстваха 55 чо-
века – бивши работници в КОМИ и
на яз. “Копринка”, победители в
Националния ученически конкурс
“България – Русия – традиции и бъ-
деще” от СОУ “Иван Вазов”, чле-
нове на общинско движение
“Русофили” – гр. Вършец.

Сред официалните гости на от-
криването на събора присъстваха:
проф.Кир Лимземко – председател
на Съюза на приятелите на Бълга-
рия в Русия, Александър Шепел от
Руската Федерация, Евгени Узунов
– главен секретар на Националния
съвет на БСП, Николай Малинов –
председател на Национално движе-
ние “Русофили”, Спас Тодоров –
Дирекция на горите, делегация от
Република Коми, начело с Валери
Карабов, епископ Наум – главен
секретар на Светия синод на БПЦ,
Янка Такева – председател на СБУ
и др.

Бе изнесена богата литературно-
музикална програма с участието на

Маргарита Хранова, Райко Кири-
лов, Венци Мартинов, Бисер Кири-
лов, група “Грамофон” и гости от
Русия – вокална група “Душа”.

След обяд бе проведена среща-
коктейл на гостите с общинските
председатели и координатори на
движение “Русофили”, на която
бяха връчени отличия.

Впечатлиха ме думите на руския
посланик в България: “Общие ко-
рени наших предков надо сохра-
нить! Этот форум шире, чем сама
Россия!”

Нашето общинско движение бе
отличено с “Грамота” за голям при-
нос в развитието на руско-българ-
ското сътрудничество в областта на
културата и образованието.

Пътуването до язовир “Копринка”
за всички нас бе голям празник. В
автобуса имаше смях, закачки,
руски и български песни, звучаха
спомени за отминалите дни и нови
мечти по Русия.

Вилия КРУМОВА
Председател на общинско

движение “Русофили”
Преподавател по руски език

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР
“ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ”
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ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета:

Димитър Капков Николов
Бони Теменужкова Огнянова
Боби Верова Тодорова
Кирил Павлинов Александров

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

Уважаема госпожо Бончева,
С настоящето писмо бих искал отново

да изразя своята и на Корпуса на мира
благодарност за съпричастността и под-
крепата, която за втора поредна година
оказвате на програмата за предвари-
телно обучение, проведена от12 май до
23 юли 2010 г.

Вие и общността Ви проявихте из-
ключително разбиране, гостоприемство
и всеотдайност, благодарение на които
група България 26 завърши успешно
своята подготовка. Всички доброволци
се чувстват готови за двугодишната си
работа в България, а 89.5 % от тях пос-
тигнаха необходимото за началото на
службата им ниво на владеене на бъл-
гарски език.

Надявам се, че престоят на добровол-
ците е бил духовно и културно обогатя-
ващ за българските им приемни
семейства, както и за всички Ваши съг-
раждани, които се включиха в обуче-
нието и участваха активно в
осъществяването на учебните дейности.

Чрез Вас бих искал да изразя благо-
дарност на всички институции във Ва-
шето населено място, с които си
сътрудничихме изключително успешно.

Желая успех на Вас и Вашите съграж-
дани и се надявам, че и в бъдеще ще
имаме възможност да работим заедно!

Филип РУДИ

БЛАГОДАРСТВЕНО
ПИСМО

ДВЕ НОВИ СТИХОСБИРКИ В ДЕНЯ НА ЗНАНИЕТО


